ACORD APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17-8-2021

ACORD D’AJUDICACIÓ DE L’ALINEACIÓ L’ALIENACIÓ DE LA FINCA E5.1,
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP, SOLAR DE
NATURALESA URBANA, ÚS INDUSTRIAL.
ANTECEDENTS

L’Ajuntament de la Selva del Camp és titular de la finca que es descriu seguidament:
a) Descripció: URBANA. PARCEL·LA E5.1- Sòl industrial al terme de la Selva del
Camp, situada dins de l’àmbit del Pla Parcial Industrial Xalamec, Illa “E”. Té una
superfície de vuit-cents seixanta-quatre metres quadrats, i forma rectangular.
Limita al nord amb la finca de la que es segrega (finca E5 del projecte de
compensació); al sud, amb zona verda pública; a l’est, amb vial sud i a l’oest amb
zona verda pública. Correspon a sòl urbà industrial, i s'adjudica el ple domini de
la totalitat d’aquesta finca a l'Ajuntament de la Selva del Camp per segregació
de la parcel.la E5. Lliure de càrregues i gravàmens.”
b) Número de policia: Carrer del Tossal, 11 (parcel.la E5)
c) ) Superfície: 864 m2 segons títol (E5.1).
d) Fites: Limita al nord amb la finca de la que es segrega (finca E5 del projecte de
compensació); al sud, amb zona verda pública; a l’est, amb vial sud i a l’oest amb
zona verda pública.
e) Títol d'adquisició: Adjudicació per segregació de la parcel.la E5.
f)

Referència cadastral: 4556805CF4645F0001LK (parcel.la E5 de la que es
segrega)

g) Signatura registral: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, Tom
1.337, llibre 229, foli 189, finca núm. 16751 (IDUFIR 43013000706211).
h) Càrregues o gravàmens: No consten
i)

Destinació del bé: No té una destinació per ús municipal, destinat a venda.

Fitxa urbanística
Art.13. Determinacions per a les diferents claus d’aprofitament privat:
Clau P.I.b

1.- Tipus edificatori:
Edificació entre mitgeres,

2.- Àmbit:
L'àmbit d'aplicació d'aquests tipus edificatoris és al grafiat al corresponent plànol de
zonificació..
3.- Parcel.lació:
La parcel·la mínima és de 400 metres quadrats , essent l’amplada mínima de la parcel·la
de 12 metres.
4.- Ocupació de la parcel·la:
L’ocupació màxima de la parcel·la ve delimitada per les separacions a partions, a via
pública i a zona de talús.
5.- Separació de partions:
Les edificacions s'hauran de separar dels límits de la parcel·la les distancies mínimes
de 6 metres a carrers i 4 m a veïns i 3 m a zona de talús.
6.- Alçada reguladora màxima:
L'alçada màxima serà de 9 m i obligatòria de 9 m a les façanes a vials.
7.- Sostre edificable màxim:
Coeficient d’edificabilitat de 1,15 m2 sostre/m2 sòl i volum de 5 m3/m3.
8.- Modificació de la topografia.:
Els límits de les parcel·les es conservaran a la seva cota natura. Els desmunts i
terraplens a partir del límit s’hauran d’executar amb talussos estables degudament
justificats i amb pendents màxims de 3H:2V ( 3 m de separació en planta per cada 2 m
de desnivell) respectant les franges indicades al plànol de parcel.lació. Per altra part,
serà obligatori el control arqueològic de les parcel·les situades al voltant de la zona
d’equipament de la illa A segons resolució del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
9.- Paviments exteriors
Es prioritzaran a les zones no edificades de les parcel·les els paviments tous i
permeables del tipus graves, sauló...
10.- Aparcaments
És obligatori preveure a l’interior de la parcel·la una plaça d’APARCAMENT per cada
cent metres quadrats construïts

D’acord amb els articles 160, 163, i 164.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la finca objecte d’alienació
forma part amb caràcter voluntari del Patrimoni municipal del sòl i habitatge i el producte
obtingut per l’Ajuntament amb la seva venda s’haurà de destinar a les finalitats que
preveuen aquests articles.

Examinada la documentació que ha format part del concurs
d’alienació d’aquest bé, la mesa de contractació de 16-82021 realitza proposta d’adjudicació de la parcel·la industrial E5.1 a l’empresa TECNOSYSTEMS BAIX CAMP S.L., pel preu de 65.000 € (impostos no inclosos). Aquesta ha
estat la única oferta presentada en el procés de licitació d’aquest bé immoble,
Per tot l’exposat,

S’ACORDA

PRIMER. Adjudicar el contracte privat per a l’alienació del bé patrimonial descrit en els
antecedents, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, a l’empresa TECNO-SYSTEMS BAIX
CAMP S.L, amb el CIF B55644074, pel preu de 65.000 € (impostos no inclosos)
SEGON.- Notificar l'adjudicació als candidats o licitadors que no han resultat
adjudicataris i publicar aquesta en el Perfil del Contractant en el termini de quinze dies.
TERCER. Notificar a l’empresa TECNO-SYSTEMS BAIX CAMP S.L, adjudicatària del
contracte, aquest acord i citar-la per a la signatura del contracte que en el termini de
trenta dies
QUART. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ.- Anotar l'alienació en l'Inventari Municipal de Béns a aquest efecte
d'actualitzar-ho, una vegada formalitzada l'alienació.
SISÈ. Remetre la documentació necessària al Registre de la Propietat perquè efectuïn
els oportuns assentaments registrals, segons la Legislació hipotecària.

